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 1962 مارس 19

 النصر يوم

 
ُيُ 

 
ا في تاريخ ثورتنا منعرج ُ 1962مارس  19تاريخ  لشك ا حاسم 

مريرين داما قرن وثلث قرن  نضالُو لكفاحستحق التحريرية، فهو تتويج م ُ

التنويه بعبقرية الوفد ال يفوتنا . وفي هذا السياق ل الغاصباملحتضد 

حادثاتالجزائري الذي قاد 
 
 بحنكة سياسية واستطاع أن في "إيفيان" امل

ُ فاوض شرعيكم ُ يفرض نفسه
 
فء ومستقل ووحيد للشعب الجزائري، ك

عن استراتيجية الثورة التحريرية  دفاعهرشيد في  في قراره السياس ي،

في و ،بادئ الثورية التي من أجلها اندلع الكفاح التحرريامل على وحفاظه

وبة  استرجاع قدمتهام ُ
 
السيادة الوطنية على كامل تحقيق ُوالحرية املسل

ال التي   املبادئ األساسية هيُو، ووحدة الشعب الجزائري، الوطنيالتراب 

ُ مهما كانت املساوماتأو التنازل عنها يمكن املساس بها  بقا ملواثيق ط 

  . رةالثُو

 

 

 

 ُ
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ألهم االتصاالت واملفاوضات السرية  كرونولوجيا
 والعلنية

 بين جبهة التحرير الوطني والحكومة الفرنسية  
  1962 إلى  1955من   

إن املعركة الدبلوماسية التي خاضها مناضللو جههلة التحريلر اللوطني 

ُعلى طاوللة املفاوضلات ملع م ُ
 
لل  تكلن  ةالفرنسلي السللطات االسلتعماريةللي مث

لللل لللل إذخطللللورة عللللن  املعللللارل فللللي سللللاحات القتللللال،  ل ُتق  ز املسللللار التفاو لللل ي تمي 
للوُ 
 
، بمشللوار عسللير مللن 1962مللارس  19فللي  ج بقللرار وقللف إطللاق النللاُرالللذي ت

شلللللاقة دة ُومتعلللللد ُية وعلنيلللللة جلللللرت  عللللللى مراحلللللل اتصلللللاالت ومفاوضلللللات سلللللرُ 

ُكانت كالتالي: 

ُ بينأول اتصال رسمي رى لج: 1955فري ـفي 16 
 
مث  تاالسلط لم 

ُ)MONTEIL VINCENT"انسانلف ايلونتل"م الرائد الفرنسية
 
 لحقامل

 JACQUES"جال سوستيل"العام  الحاك  بديوان العسكرُي

SOUSTELLEُعتقل في  "مصطفى بن بولعيد"  قائد املنطقة األولىُو
 
امل

ُ.تونس

االتصاالت بين الوفدين  ؤنفتاستُ : 1956سبتمبر  02/03

الوطني على الوفد  التحريُر جههة وفد ح ُلأالجزائري والفرنس ي، ُو

الفرنس ي التخاذ إجراءات سريعة في التفاوض ألن مناقشة 

ُالقضية الجزائرية في األم  املتحدة كانت على األبواب.

ت الجمعية العامة لألم  املتحدة فلي دورههلا  :1957 ديسمبر 10 أقر 

آخلللللذة  ،باإلجملللللاع قلللللرار التسلللللوية للقضلللللية الجزائريلللللة عشلللللرةالثانيلللللة 
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تللونس  قيقينلللللللقطللرين الشدة للللللن االعتبللار عللرض املسللاعي الحميبعللي

فضللللللل واملغلللللللرب، وأعربلللللللت علللللللن أملهلللللللا فلللللللي أن 
 
ُ يت

 
حادثلللللللات إللللللللى حلللللللل  امل

ُ، بينما امتنعت فرنسا عن التصويت. عاجل

 CHARLES DE "شلللللارل ديغلللللوُل"عقلللللد الج لللللرال  :1958أكتـــــو ر  23

GAULLE مشلروع سلل  )ا علن  للللن خالهلللندوة صحفية في بلاريس، أعل

عناصللللر جللللي   مللللن خاللللله دعللللا LA PAIX DES BRAVES (الشللللجعان

القيلللادة السياسلللية  ملللن طللللب، ُواألسللللحةإلقلللاء إللللى  التحريلللر اللللوطني

لله إلللى فرنسللا لبحللث شللرو  االستسللامللثللورة بالرللارج   لكللن، التوج 

ُالعرض.            رفضت الحكومة املؤقتة للجمهورية الجزائرية

 خطلللللللللابفلللللللللي  "ديغلللللللللوُل"شلللللللللارل الج لللللللللرال  نأعلللللللللل: 1959ســـــــــبتمبر  16

ُحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره.                                                                                      عن  تلفزيوني

الحكومة املؤقتة للجمهورية الجزائرية في أعلنت  :1959أكتو ر  28

املفاوضللللللات مللللللع الحكومللللللة بيللللللان لهللللللا عللللللن اسللللللتعدادها للللللللدخول فللللللي 

الفرنسللللية حللللول الشللللرو  السياسللللية والعسللللكرية إليقللللا  القتللللال، 

ُوشرو  ضمانات تطبيق تقرير املصير.

علللى قللادة الثللورة  "ديغللوُل"شللارل الج للرال عللرض  :1959نــوفمبر 10

ُالدخول في املفاوضات لبحث شرو  إيقا  القتال وإنهاء املعارل.

ت  :1959نوفمبر  20 قتة للجمهورية الجزائرية على الحكومة املُؤرد 

ُ "ديغللوُل"شللارل 
 
عتقلللين فللي بقبولهللا للعللرض ونعيينهللا لقللادة الثللورة امل
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للللللهفرنسللللللا للتفللللللاوض، 
 
 هلللللل  املسللللللجونينبحجللللللة أن ذللللللل  فلللللل  ُر إال أن

ُخارج املعركة.

علللللن اسللللللتعداده  "ديغلللللوُل"شللللللارل الج لللللرال أعللللللن  :1960جـــــوان  14

ُقا  املعارل.إيالستقبال وفد عن قادة الثورة في باريس من أجل 

 الحكومللللللة املؤقتللللللة للجمهوريللللللة الجزائريللللللة لللللللتبُ ق :1960جــــــوان  20

رتُو "شللللللارل ديغللللللول" عللللللرض اريس همللللللا إرسللللللال مبعللللللوثين إلللللللى بلللللل قللللللر 

ُ"أحمد بومنجل"."محمد الصديق بن يحي" و

ــــــج 25/29  " نملللللواُل"ة لنللللللللمدي يللللللللادثات فللللللللحلللم رتلللللللج  :1960وان ــ

MELUN  ة لللللللللللمهوريلللتة للجلللللللللللللة املؤقلللللللللللللالحكوم ليللللللللللللثلن ممللللللللللللبي الفرنسلللللللللية

"أحملللللد بومنجلللللل"، والوفلللللد  ،الجزائريلللللة "محملللللد الصلللللديق بلللللن يحلللللي"

للللللل
 
 MORIS"روجلللللللي ملللللللوريس"،  ل للحكوملللللللة الفرنسلللللللية اللللللللذي ضللللللل  ُاملمث

ROGER ُ
 
ُ)الكاتللب العللام للجنللة امل

 
فللة بالقضللية الجزائريللة فللي رئاسللة كل

)خبيلللللللر فللللللللي  GASTINES "غاسلللللللتين"الجمهوريلللللللة الفرنسلللللللية(  والج للللللللرال 

، لكللللللللللللللن  MATHON "مللللللللللللللاتوُن"الشللللللللللللللؤون العسللللللللللللللكرية(، والكولونيللللللللللللللل 

شلللارل "التللي فرضللها  الشللرو قلللل املحادثللات بللاءت بالفشللل ن للرا لثُ 

استسلللللللام املجاهلللللللدين وفصلللللللل ال لللللللحراء علللللللن وملللللللن بينهلللللللا  "ديغلللللللوُل

ُ الجزائر.

أصدرت الحكومة املؤقتة للجمهورية الجزائرية  :1960جويلية  04
شرو  الفرنسية، وأعلنت عن استعدادها من ا رفضت فيه البيانُ 
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ُجديد إلُ 
 
ت الحكومة الفرنسية عن يفاد مبعوثين إلى باريس إذا تخل

ُشروطها. 

أثنللللللللاء انعقللللللللاد  "ديغللللللللوُل"شللللللللارل أعلللللللللن الج للللللللرال  :1960نــــــــوفمبر  16

عزمللله عللللى تن لللي  السللللطات العاملللة فلللي  الفرنسللل ياملجللللس اللللوزاري 

تطبيللللللللق فكللللللللرة  د بهللللللللالجزائللللللللر، ونشللللللللكيل هي للللللللة تنفيذيللللللللة مؤقتللللللللة 

ُتقسي  الجزائر ترابيا. 

الحكومللة املؤقتللة للجمهوريللة الجزائريللة أصللدرت : 1960نــوفمبر  19

ُ استنكرتبيانا 
 
ُفيه امل

 
ُط االستعماري.خط

بقللللا لتعليمللللات  امل للللاهرات الشللللعبيةانطلقللللت : 1960ديســــمبر  11 ط 

فللللع ف فللللي ربللللوع الجزائللللُر جههللللة التحريللللر الللللوطني    رُيللللللليها العللللل  الجزائللللللر 

، ضللللللد شللللللعار ..سلللللللمة مسللللللتقلة""الجزائللللللر م ُ "تحيللللللا الجزائللللللر" شللللللعاُرُو

للللللللل" ديغلللللللللول""شلللللللللارل  رين "الجزائلللللللللر الجزائلللللللللر جزائريلللللللللة"، وشلللللللللعار املعم 

فكانلللللت حلللللدثا بلللللارزا بالحسلللللبة للثلللللورة التحريريلللللة واللللللرأي  ،فرنسلللللية"

ُدفعا قويا للمفاوضات. ىا أعطالعام الداخلي والرارجي، مم ُ

 لجمعيللللللة العامللللللة ل السياسللللللية اللجنللللللة تصللللللادق: 1960ديسللللللم ر  20

لألم  املتحدة على الئحة االعترا  بحق الشعب الجزائري في تقريلر 

ُ . مصيره

: أوعلللللللزت الحكوملللللللة الفرنسلللللللية إللللللللى الحكوملللللللة 1961أواخـــــــر جـــــــانف  

ؤقتة لللللللللكومة امللللللللللالح بممثللللللللي صال للللللللللي االتلللللللللف تها لللللللللللبرغب  السويسلللللللرية

 ييللهأوليف" سويسرُيلللال اس يلللللوملللالدبل لللل، فاتصمهورية الجزائريللةلللللج
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للن لر فللي  بالسليد "الطيلب بللولحرو " فلي روملا  OLIVIER LONGلونل""

ُإجراء مفاوضات رسمية، فاستجابت قيادة الثورة لذل .  إمكانية

  LUCERNE"رُنيلوسل"رية في للحادثات سلللم لقتللل: انط1961فيفري  20

للللللل  فري للللللللد الجزائلللللللللبللللللين الوف  السويسللللللرية
 
مث "أحمللللللد بومنجللللللل"  يللللللللم 

ن  مللللللن "جلللللللورج وُ لللللللللكلللس ي املللللللللوفد الفرنلللللللللرو " ، والللللللللب بولحلللللللللو"الطي

)مللللدير بنلللل  رونشلللليلد(  و"برونللللو دو  GEORGE POMPIDOUبومبيللللدو" 

)مللللللدير الشللللللؤون السياسللللللية بللللللوزارة  BRUNO DE LEUSSEلللللللوس"  

للُوالرارجيللة الفرنسللية(.  الطللر   مباحثللات املحادثللات أن هللذه ُزمللا مي 

دون ال للللللللللحراء، أمللللللللللا  ليةاالشللللللللللمالجزائللللللللللر ارتكللللللللللزت علللللللللللى  سلللللللللل يالفرن

الجانللللللب الجزائللللللري فللللللمراد التفللللللاوض حللللللول ضللللللمانات تقريللللللر املصلللللللير 

مللللللا جعللللللل مواقللللللف الطللللللرفين والسلللللليادة الكاملللللللة علللللللى كللللللل الللللللباد، مُ 

انتهللللللت املفاوضللللللات ُو املطروحللللللة للحللللللوار،  متباعللللللدة حللللللول القضللللللايا

ُبالفشل بعد سبع ساعات من املحادثات.

  NEUCHATEL "نيوشللللللللاتيل" فللللللليري لللللللللللقللللللللاء سجلللللللرى : 1961مـــــــا    05

ُبي، اسويسللللُرب
 
ين للللللل ر بلللللللهات النللللللجدم تطللللابق وُ للللللا  وعلللللللدة الرلللللللن حللللللل

ُللللللللللللللللوفد الجزائلللللللللللللللال
 
يب لللللللللللللللطللل"ال جل"،لللللللللللللللمد بومنلن "أحلللللللللللللللللللللللللللن موُ للللللللللللللكلللري امل

ُللللللرنسلللفللوفد اللللللل، وال"رو للللللحللولللب
 
  يدو"لللللللبوملللورج بللللللن مللللن "جكوُ للللللي امل

GEORGE POMPIDOUرونو دوللوسلللو"ب"  LEUSSE   BRUNO DE اللذي أثلار

قضية الهدنة وبقاء قاعدة املرس ى الكبيلر وال لحراء تحلت السليادة 

لللل   بمبللللدأ السلللليادة الوطنيللللة الفرنسللللية، لكللللن الوفللللد الجزائللللري تمس 
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ووحللللدة التللللراب الجزائللللري، وهللللذا مللللا أدى إلللللى فشللللل املحادثللللات مللللرة 

ُأخرى.

: أصلللللدرت كلللللل ملللللن الحكوملللللة املؤقتلللللة للجمهوريلللللة 1961 مـــــا   30

للل
 
فيللله  أعلنلللت ا الجزائريلللة بتلللونس والحكوملللة الفرنسلللية ببلللاريس باغ

ُ. 1961أفريل  7املفاوضات رسميا في  كل منهما استئنا 

  EVIAN"إيفيلللان"دية لللللليس بلللللليال رئللللللاغت رللللل: عللللى إث1961ا   ـــــــم 31

 ُيُرالسللمن مللة الجلي    مللن طلر     CAMILLE BLANC "كميلل بلان"

تللللللمخير  رت الحكومللللللة املؤقتللللللة للجمهوريللللللة الجزائريللللللة ، قللللللرُ اإلرهابيللللللة
  LOUIS JOXEجللللوكس"  سح "لللللوياملفاوضللللات، وفللللي نفللللس اليللللوم صللللرُ 

للل
 
ف بالقضلللية الجزائريلللة( أثنلللاء النلللدوة ال لللحفية )وزيلللر الدوللللة املكل

ُ
 
قبلللللللللة ستشللللللللارل فيهللللللللا التللللللللي عقللللللللدها فللللللللي وهللللللللران بللللللللمن املفاوضللللللللات امل

ُالحركة الوطنية املصالية إلى جانب ممثلي جههة التحرير الوطني.

أصلللدرت الحكوملللة املؤقتلللة للجمهوريلللة الجزائريلللة  :1961أفريـــ   01

ل عللن علدم مشلاركتها  فللي  أعلنلتُو الفرنسل يفيله املوقللف  رفضلتا بيان 

ُللللللفاوضلللامل
 
 7يللللوم  ةللللللفرنسيلللال EVIAN "إيفيللللان" مدينللللة يللللللللرة فرُ للللللللقات امل

ُ.1961يل أفُر

: أعلنلللللللللللللللللت الحكومتلللللللللللللللللان الجزائريلللللللللللللللللة 1961جـــــــــــــــــوان  13مـــــــــــــــــاي/ 20

ُُو
 
 "إيفيلللان"فاوضلللات األوللللى رسلللميا بمدينلللة الفرنسلللية علللن انطلللاق امل

ُ
 
فلللللاوض وفلللللدالف الفرنسلللللية، وتلللللمل

 
سادة "كلللللري  للللللللملللللن ال الجزائلللللري امل

ن لديق بللللبلقاس "، "سعد دحلب"، "أحمد فرنسليس"، "محملد الص
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حملللللللد بومنجلللللللل"، والرائلللللللدان "عللللللللي الطيلللللللب بلللللللولحرو "، "أ"يحلللللللي"، 

منجلللي"، "قايلللد أحمللد" ملللن قيللادة األركلللان، و"رضللا مالللل " املتحلللد  

ُالرسمي للوفد الجزائري.

إللى  LOUIS JOXEجلوكس"  سلل"لوي هللفترأس الفرنس يا الوفد لللأم

 VICTORويرا" للللتور سللللل، "فيكBERNARD TRICOTانب "برنللار تريكللو"  للللج

SUIRA "كلود شايي" ،CLAUDE CHAYET ،برونو دولوس" و" BRUNO DE 

LEUSSE.ُ

ُللللللللللللللللللانطل
 
 السويسللللللللللللللللرُيضور الوسللللللللللللللليط لللللللللللللللللفاوضلللللللللللللللات بحقت امل

 الفرنسللللللل ي، حيلللللللت علللللللرض الوفلللللللد OLIVIER LONGلونللللللل""  يللللللله"أوليفي

الهدنللللللة، وقللللللف العمليللللللات العسللللللكرية، قللللللانون امتيللللللازي لألوروبيللللللين 

ي الجزائُر الشمالوأخيرا حق تقرير املصير للثاثة عشر مقاطعة في 

وحلللدة بدون ال لللحراء، لكلللن الوفلللد الجزائلللري رفللل  مبلللدأ املسلللاس 

بعلللللللد  1961جلللللللوان 13التلللللللراب اللللللللوطني، فتوقفلللللللت املفاوضلللللللات يلللللللوم 

ُرف  الوفد الجزائري للمطالب الفرنسية.

نللدوة صللحفية فللي  "ديغللوُل"شللارل : عقللد الج للرال 1961جويليــة  11
ُ. أن  الجزائر دولة مستقلة""ح فيها: باريس صرُ 

: أعلنلللت كلللل ملللن الحكوملللة الفرنسلللية والحكومللللة 1961جويليـــة  17

ر للللللللللي قصللللللللللاملؤقتللللللللة للجمهوريللللللللة الجزائريللللللللة اسللللللللتئنا  املفاوضللللللللات ف

ُ.  جويلية من نفس السنة 20بإيفيان يوم   LUGRIN"رانلللوغ"
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ُ: استُ 1961جويلية  20/28
 
فاوضات ملن جديلد بلين الوفلد ؤنفت امل

أخفقلللللت بسللللل ب  ، لكنهلللللاLUGRINن" يالجزائلللللري والفرنسللللل ي فلللللي "للللللوغُر

ُ   الوفد الجزائري بمبدأ اعترا  فرنسا بالسيادة الكاملة على تمس 

ُ .  التراب الجزائرُي

فللي خطللاب متلفللز  "ديغللوُل"شللارل ح الج للرال : صللرُ 1961ســبتمبر  05

ُبفرنسا " أن ال حراء جزائرية".

للللللل "ديغلللللللوُل"شلللللللارل : ألقلللللللى الج لللللللرال 1961أكتـــــــو ر  02 ا ا متلفلللللللزُ خطاب 
ائلللر أن تكلللون دولللللة مسلللتقلة ذات سللليادة فللللي "نممللللل للجُز :ح فيلللهصلللرُ 

ُإطار التعاون مع فرنسا".

 BALE "بللللللللللللللللال": التقللللللللللللللللى سللللللللللللللللريا فللللللللللللللللي مدينللللللللللللللللة 1961أكتــــــــــــــــو ر  28/29

للللالوفللللد الجزائللللري  السويسللللرية
 
مث "محمللللد الصللللديق بللللن يحللللي"  ل فلللليم 

ُ
 
 BRUNO "برونو دولوس"ن من كوُ و"رضا مال "، والوفد الفرنس ي امل

DE LEUSSE يكلللللود شللللاي"و" CLAUDE CHAILLETلللل
 
زت املحادثللللات ، وترك

حلللول السللليادة الوطنيلللة عللللى ال لللحراء واالسلللتفتاء العلللام، كملللا أثلللار 

واملرحلللللللة  لألوروبيللللللين قضللللللية ازدواجيللللللة الجحسللللللية الفرنسلللللل يالوفللللللد 

االنتقاليللللللللللة، وافتللللللللللرق الوفللللللللللدان لعللللللللللرض القضللللللللللايا املطروحللللللللللة علللللللللللى 

ُالحكومتين الجزائرية والفرنسية.

  السويسللللرية BALE "بللللال"ي مدينللللة : التقللللى سللللريا فلللل1961نــــوفمبر  90

ُلللللمرة الثانية الوفد الجزائ
 
حي لللبلن يمحمد الصلديق " ن منكوُ لللري امل

ُس ي الللللد الفرنلللللال "، والوفلللللو"رضلللا م "
 
ُنللللللكللمل   وس"لللللللرونو دولللللللملللن "ب و 
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BRUNO DE LEUSSE  "و"كللللود شللايي CLAUDE CHAILLET   فتبلللادل ،

ُ
 
ليلللللللله حللللللللول القضللللللللايا املطروحللللللللة فللللللللي صللللللللادق عالطرفللللللللان التقريللللللللر امل

ُ.BALE "بال" لاالجتماع األول ب

  LES ROUSSES "ليروس": التقى سريا بمدينة 1961ديسمبر 09 

الحدود السويسرية الوفد الجزائري  قرب JURA بجبال "جيرا"

ُ
 
بن يحي"، والوفد محمد الصديق ن من "سعد دحلب" و"كوُ امل

ُ
 
 و"برونو دولوس"LOUIS JOXE  جوكس" سن من "لويكوُ الفرنس ي امل

BRUNO DE LEUSSE أما  .لدراسة قضية ال حراء وثرواهها البترولية

ُ التنقيب عن الثروة البترولية 
 
م قد ُفقد اقترح "سعد دحلب" أن ت

 للدولة الجزائرية للن ر في القضية. رأيها الهي ة التقنية 

  LES  "ليروس": التقى من جديد  بمدينة 1961ديسمبر  23

ROUSSES ُ
 
ُالوفد الجزائري امل

 
محمد  "سعد دحلب" و" ل فيمث

ُ "،بن يحي الصديق
 
  جوكس" سن من " لويكوُ والوفد الفرنس ي امل

LOUIS JOXE ُيوأعضاء آخُر
 
ُن، وقد سل

 
رة باس    الوزير املذكور مذك

للجمهورية  املؤقتة جيب عنها الحكومةلتُ  الحكومة الفرنسية

ُ. وفي 1962جانفي  مطلعفي  الجزائرية    الوفد هذا اللقاء تمس 

الفرنس ي بتعيين املندوب العام ورئيس الهي ة التنفيذية املؤقتة 

ُ. التي تتولى نسيير الشؤون الداخلية في الجزائر

ا للملللللللللللللرة الثالثلللللللللللللة الوفلللللللللللللدان التقلللللللللللللى سلللللللللللللريُ  :1961ديســـــــــــــمبر  29/30

 سويللللللللل لب" و"للللللللد دحلللللللللعلللن "سللللللللاسة كللللللل مللللللللبرئ والفرنسلللللل يالجزائللللللري 
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لكه الفرنسل يأبدى الوفلد  وقد.  LOUIS JOXE     جوكس" بموقفله  تمس 

  ،لألوروبيللللين وازدواجيللللة الجحسللللية، حللللول الهي للللة التقنيللللة لل للللحراء

برنلللللللامج إيقلللللللا  القتلللللللال، واملرسللللللل ى الكبيلللللللر ُو ووضلللللللعية الجلللللللي  بعلللللللد

ُالتجارب النووية بال حراء الجزائرية.

بللللللين "الطيللللللب بللللللولحرو "  املحادثللللللات تاسللللللتمُر :1962جــــــانف   09

حلول اسلتئنا  املفاوضلات   OLIVIER LONGلونل""  يلهد "أوليفيوالسلي

ُلللللس التللاريخ سللللللي نفلللللالرسللمية، وف
 
ن يحللي" إلللى لللللبمحمللد الصللديق    "ل

ُ  BRUNO DE LEUSSE السليد "برونلو دوللوس"
 
رة الحكوملة املؤقتلة ملذك

ُللجمهورية الجزائرية ردُ 
 
ُا على املذك

 
 23في   متد ُرة الفرنسية التي ق

ُ . 1961 ديسم ر

ـــجان 28/29 ُلللللزائللالج وفدلللللقى الللللل: الت1962ف  ـ
 
ن مللن "سللعد كوُ للللري امل

بلللللللللن يحلللللللللي "، "رضلللللللللا مالللللللللل "، والوفلللللللللد محملللللللللد الصلللللللللديق دحللللللللللب"، "

ُ
 
، "برونلو دولللوس" LOUIS JOXE" جلوكس سن مللن "للويكلوُ الفرنسل ي امل

BRUNO DE LEUSSE "والربيلللر العسلللكري "جلللوبيرJUBERT ، للل ل وتوص 

ُ   وافق على أغلب القضايا املطروحة للنقاش.الطرفان إلى الت

1962ُجـــــانف   31
 
فلللللت الحكوملللللة املؤقتلللللة للجمهوريلللللة الجزائريلللللة : كل

محمللد  وبال"، "لن طلللبد هللا بللللقاس "، "علللللل  بللللن مللن "كريوفللدا يتكللوُ 

ُمللللللللع  التبللللللللن يحللللللللي" للقيللللللللام باالتصللللللللاالصللللللللديق 
 
الرمسللللللللة  عتقلللللللللينامل

ُ مضلللللللللللللموُن عللللللللللللللى الطاعهللللللللللللل 
 
إشلللللللللللللراكه  فلللللللللللللي فاوضلللللللللللللات السلللللللللللللرية ُوامل

ُ.االقتراحات واملاح ات
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 "ليللللللروس"دينة لللللللللاوضات بملللللللللفت املفلللللللللؤنتُ للل: اس1962فيفــــــري  11/19

LES ROUSSES ُللللللد الجزائللللللن الوفلللللبي
 
 اس "، "للللللن "كلللري  بلقللللللن موُ لللللكري امل

محمللللد زيد"، "للللللحمد يللللللد دحلللللب"، "مللللللال "، "سعلللللللن طوبللللللبه للللللبد اللللللللع

د لللللوفلللطفاي"، والللللللال " و"الصلللغير مصلللللا ملللللل"رض ،بلللن يحلللي "الصلللديق 

ُ الفرنس ي
 
، واألميلر "جلون دو LOUIS JOXE س"للللجوك سن من "لويوُ للكامل

، ROBERT DE  BRUNO "ولرونللر دو بليلللل، "روبJEAN DE BROGLIEلي" لللروقللب

 DEاس" لللللامللل رال "دي كلللللللل، والجBRUNO DE LEUSSEرونو دولللوس" لللل"ب

CAMAS ،ي" لللللود شايللللل"كوCLAUDE CHAILLETلل ل ، وفللي هللذا اللقللاء توص 

راءههللا الوفلدان إللى االتفللاق عللى النصللو  عيلدت ق 
 
صلاغة التللي أ

 
، امل

ُقلللد ُوافترقلللا عللللى أسلللاس أن يُ 
 
تفلللق عليهلللا كامللللة م كلللل وفلللد الوثيقلللة امل

ُ . إلى حكومته، وكانت هذه املرحلة حاسمة في تاريخ املفاوضات

 : اجتملللللع املجلللللللس اللللللوطني للثلللللورة الجزائريللللللة1962فيفـــــري  22/27

، الجزائريللة بطللرابلسبحضللور أعضللاء الحكومللة املؤقتللة للجمهوريللة 

مللللف املفاوضلللات ملللع الحكوملللة الفرنسلللية، وتللل   التصلللويت  لدراسلللة

ُباملوافقة على مضمونه. املشروععلى نص 

الثانيللة للن لللر  EVIAN "إيفيللان": انطلقللت مفاوضلللات 1962مــا    7

للل فلللي تطبيلللق ن الجزائلللري والفرنسللل ي ملللن نتلللائج ال إليللله الوفلللدملللا توص 

ُوتحويلها إلى اتفاق رسمي.
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ن للللللللم "يفيلللللانإاتفاقيلللللات ": تللللل  التوقيلللللع عللللللى نلللللص 1962مـــــا    18

ن وفللللللللد الحكومللللللللللللللللة املؤقتللللللللة للجمهوريللللللللة لللللللللللع "كللللللللري  بلقاسلللللللل "بللللللللل قُ 

ُعن الطر  الفرنس ي.  LOUIS JOXE جوكس"  سالجزائرية و"لوي

للللللتطبيقللللللا : 1962مـــــا    19  ،يفيللللللانإا ورد فلللللي نصللللللو  اتفاقيللللللات مل 

د  
للد  تللاريخ وقللف إطللاق النللار ع للر كامللل التللراب  1962مللارس  19 يللوم ح 

كومة املؤقتلة للجمهوريلة للاسبة رئيس الحللله باملند توج ُلللوق .الجزائرُي

، بخطلللاب إللللى الشلللعب الجزائلللرُي "بلللن يوسلللف بلللن خلللدة"الجزائريلللة  

 الشلللاقةُوهور ملللن املفاوضلللات الصلللعبة "بعلللد شللل :فلللي افتتاحيتلللهجلللاء 

للللل يفيلللللان بلللللين الوفلللللد الجزائلللللري والوفلللللد إاتفلللللاق علللللام فلللللي نلللللدوة  قتحق 

ل نصُروهذا  .الفرنس ي ه فلي ع ي  للشعب الجزائلري اللذي أصلبق حق 

ونتيجلللللللللة للللللللللذل  وباسللللللللل  الحكوملللللللللة  ،مضلللللللللمونااالسلللللللللتقال اللللللللللوطني 
فوُ 

 
ضلللة ملللن طلللر  املجللللس اللللوطني املؤقتلللة للجمهوريلللة الجزائريلللة امل

ُلثلللللورة الجزائريلللللة، فلللللإني ل
 
وقلللللف إطلللللاق النلللللار فلللللي كاملللللل أنحلللللاء  عللللللنأ

علللللللى  1962مللللللارس  19 االثنللللللينداء  مللللللن يللللللوم للللللللبتان الجزائللللللري للللللللالوط

نللللللي باسلللللل  الحكومللللللة املؤقتللللللة للجمهوريللللللة نوإ .بالضللللللبط 12السللللللاعة 

ُ
 
ر األملللللللر إللللللللى جميلللللللع قلللللللوات جلللللللي  التحريلللللللر اللللللللوطني صلللللللد ُالجزائريلللللللة أ

ُ
 
ُ ةحاربلللامل

 
ُف علللن العملبلللالتوق

 
ح يلللات العسلللكرية وعلللن الحشلللا  املسلللل

 ."في مجموع التراب الجزائري ..


